Til
Doris Skov, Poul Johannesen, Charlotte Delfs Danielsen, Claus Pedersen, Kent Boi Pedersen,
Mikael Kjær Hansen, Peter Jørgensen og Jan Jakobsen.
Orientering for: Birgit Jakobsen, Gunnar B. Hellum og Paul A. Blood , Heine Danielsen
Skals, den 26. april 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 18.00
i Skals Hallen (lokale 1)
Doris, Claus og Jan (Møde med brugerforeningerne 17:00)

Afbud: Charlotte, Peter

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 21-03-2012
Godkendt
2. Siden sidst
a) formand
Formanden orienterede om drøftelserne på formødet.
Foreningsformændene forpligtede sig til at skaffe optimalt fremmøde til møde 15.5.
Invitation og dagsorden sendes til formændene til videre formidling til alle udvalg.
Deltagere tilmelder sig foreningsformændene
Brugerrepræsentant ifølge mail.
Brugerrepræsentanten er et foreningsvalgt medlem af bestyrelsen ifølge
hallens vedtægter. Denne deltager på lige fod med øvrige medlemmer i
bestyrelsens arbejde – øvrige opgaver aftales med foreningerne.
LA-fonden har anmodet om at få nyt/seneste materiale tilsendt
Møde med Ole Brandt var meget positivt. Han var positiv overrasket over status på
anlægsbudgettet. Forventes fremlagt i KU 31.5.
Ole Brandt orienterede om renoveringspuljens størrelse – afventer behandling i KU

b) inspektør
Kommende byfest skal være i telt – med banko i hallen torsdag.
I uge 18 anmodes foreninger om tilbagemelding om forventet lejeforbrug for 2012/13
Garantfest afviklet – brandplan godkendt. Vellykket igen 

c) øvrige
Der bør snarest udfærdiges licitationsmateriale for udskiftning af tag på hallen.
Poul arbejder videre med dette
Jan undersøger øvrige tilskudsmuligheder
3. Referater m.m. på hjemmeside.
Besluttet, at referat fremadrettet lægges på hjemmeside i PDF-fil.
Samtidig offentliggøres vedtægter på hjemmeside
4. Byggeprojekt.
a. Diverse ansøgninger
Tegninger er sendt til ”godkendelse” hos DDS for endelig accept af ansøgning.
Landsdelsforeningen har anbefalet et OK
FU har besvaret div. Spørgsmål fra LA.
Forvaltningen har kvitteret for modtagelse af ansøgning om frigivelse af midler.
Grobund tilbyder assistance vedr. byggeprojekt – hvad vil være realistisk af tilskud og
indsamling.
b. Tidsplan
Møde med brugerforeninger 15.5.
Midler fra kommune hænger sammen med godkendelse af lokal plan…
Møde med KPF afholdes efter godkendelse af lokal plan
Borgermøde ca. sept. 2012
1. spadestik foråret 2013 
c. Forberedelse til møde med brugerforeninger.
FU laver invitation og dagsorden
Af invitation skal bestyrelsens forventninger til foreningerne fremgå.
Projektet gennemgås / fremlægges på mødet
Anlægsbudget og driftsbudget fremlægges på mødet.
Tidligere tilsagn om forventet tidsforbrug fra foreninger afstemmes med nutid..
(brugerundersøgelse 2007)
5. Næste møde® ”HUSK” kalender (2012)
15.5. Best.møde kl 17.00 - fællesmøde kl 18.00
FU rundsender forslag til licitation på mail for accept fra bestyrelsen.
FU inviterer 3 lokale firmaer.
18.6. Best.møde kl. 18.00
21.8. Best.møde kl. 18.00 - Formøde kl 17.30
6. Evt.

